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СТАНОВИЩЕ

от доц. дсн Анна Мантарова

Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Единствен  кандидат  в  обявения  конкурс  е  гл.  ас.  д-р  Надежда  Гецова

Йонкова. Тя има завършени две магистратури – по право и по финанси. Доктор е по

право  (от  22.06.2011г.).  От  01.03.2012  г.  е  главен  асистент  в  секция

„Публичноправни  науки“  на  Институт  за  държавата  и  правото  при  БАН.

Образователната  подготовка,  научните  и  учебни  занимания  и  постижения,

специфичният  профил  на  професионалните  занимания  на  кандидатката  напълно

съответстват на обявения конкурс. В него Н. Йонкова участва с 1 монография, 1

учебно помагало (в съавторство), 6 статии след придобиване на ОНС „доктор“ по

право, и преди този момент - 1 статия в сборник, излязъл в чужбина и 5 в български

издания.  Посочени  са  и  5  статии  с  практическа  насоченост.  Почти  всички

публикации  са  в  авторитетни  академични  издания,  чието  име  и  реноме  са

достатъчен атестат за качество.

Обща характеристика на научната,  научно-приложна и педагогическа

дейност на кандидата

Гл.  асистент  д-р  Йонкова  има  богат  професионален  опит  от  различно

естество,  придобит  в  изследователска,  научно-приложна,  педагогическа  и
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административна работа. Почти три години тя е главен асистент в ИДП при БАН.

Може  да  се  каже,  че  научно-приложната  дейност,  която  е  особено  богата,

доминира,  което  обаче  не  принизява  научно-теоретичната,  материализирана  в

публикации  с  теоретичен  характер.  Йонкова  има  участия  с  доклади  и  като

модератор  в  7  научни  конференции,  вкл.  и  международна.  Работила  е  по

подготовката,  управлението  и  изпълнението  на  множество  проекти,  предимно

финансирани от международни институции и програми или възложени от различни

министерства  –  МРРБ,  МТСП  и  др.  Същевременно  тя  има  и  дългогодишна

преподавателска практика (от 1999г.) в няколко университета – Стопанска академия

„Д.  Ценов“  Свищов,  ЮЗУ „Н.  Рилски“,  Благоевград,  Русенски  университет  „А.

Кънчев“,  ВТУ  „Св.  Св.  Кирил  и  Методий“,  била  е  лектор  на  семинари  пред

различна  аудитория.  Трябва  да  се  изтъкне,  че  преподавателската  дейност  на  Н.

Йонкова  покрива  един  доста  широк  дисциплинарен  и  тематичен  спектър  -

социология  на  правото,  основи  на  правото,  конституционно  и  административно

право, публична администрация, местно самоуправление, административна етика,

джендър политики,  джендър бюджетиране.  Тя е съавтор в две издания с учебен

характер. Гореказаното дава основание да се каже, че научната, научно-приложна и

педагогическа  дейност  на  кандидатката  са  доста  балансирани  и  много  добре

представени.

Съдържателен анализ на научните постижения

В повечето работи на кандидатката се наблюдава ясно изразена иновативност

и  прилагане  на  интердисциплинарен  анализ,  в  който  компетентно  се  съчетават

правна теория, нормативна уредба и социология, вкл.  анализи на професионално

набран емпиричен материал (нещо,  което не се  случва  често при изследователи

извън  социологията).  В  подготовката  на  емпиричните  правно-социологически

изследвания личи доста висока социологическа култура. Много добро впечатление

прави и широкото използване на контролни въпроси и на разнообразни техники.

Прилаганият  интердисциплинарен  подход  позволява  на  авторката

многостранно и задълбочено да се опишат и обяснят сложни комплексни социални
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явления,  връзки  и  зависимости,  да  се  конструират  обяснителни  модели,

обединяващи евристичния потенциал на право и социология. Като цяло работите се

характеризират  с  изразена  собствена  авторска  позиция,  с  компетентност  и

оригиналност на анализа. Специално място сред тях бих отредила на монографията

„Областният  управител“,  учебното  помагало  „Социология  на  пола“,  статията

„Необходимост  от  въвеждане  на  интердисциплинарни  модули  в  обучението  по

публичноправни науки в контекста на европеизацията“ и сборника „Методология за

събиране и анализиране на информация в областта на политиките по интеграция на

имигранти“. 

Справката за приносите на кандидатката отразява адекватно постиженията й

в  представените  за  конкурса  публикации.  Следвайки  нормативните  указания  за

характера на научните приноси, смятам че научните постижения на д-р Н. Йонкова

са и в трите посочени рубрики.

Приноси

Научните приноси на д-р Йонкова виждам в следното:

-  С използването на комплексен интердисциплинарен подход,  обединяващ

евристичния потенциал на правни, социологически и географски теории и методи е

анализирано  развитието  на  институцията  „областен  управител“  от  нейните

първообрази (ичиргубоила) до наши дни;

- Систематизирани и класифицирани са в четири конституционно установени

групи правомощията на областния управител;

- Обосновано е твърдението, че мулти и интер-дисциплинарните изследвания

са  необходима  база  за  формиране  на  адекватни  на  реалностите  и  успешни

политики, както и необходимостта от събиране и анализ на емпирична информация

с методите и техниките, разработени от социологията;

-  На  основата  на  анализ на  конкретни казуси,  отразяващи патологията  на

институциите  и  примиренческото  отношение  на  обществото,  с  прилагане  на

специфичен за социология на правото инструментариум, е развита и обоснована

тезата  за примирението като форма на девиация.
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Като научно приложни приноси бих откроила:

- Анализът на ролята и функциите на областния управител по провеждането

на регионалната политика – принос, много полезен за социалната практика, особено

с  оглед  на  актуалната  ситуация  по  отношение  на  регионалното  развитие,

характеризиращо се с дисбаланси, поляризация и периферизация;

- Обоснованите предложения за промени в Закона за администрацията;

-  Анализът,  систематизацията  и  оценката  на  националните  и  европейски

институционални рамки и политики по отношение на джендър проблематиката –

принос, който е и чисто научен, и приложен;

-  Особено  полезни  не  само  за  студенти,  но  и  за  интересуващите  се  от

проблематиката са предложените два терминологични речника;

-  Обосновка  на  необходимостта  от  въвеждане  на  интердисциплинарни

модули в българското юридическо образование;

- Разработената методология за събиране и анализ на информация с оглед

реализацията  и  оценката  на  политиките  за  интеграцията  на  имигрантите  и

обосновка на необходимостта от теренни изследвания за набиране на емпирична

информация.

Определяне приноса в съвместни публикации

От публикациите, с които участва в конкурса в съавторство е само една –

учебното  помагало.  Авторството  е  ясно  разграничено  (нейна  е  2  глава)  и  дава

възможност за адекватна оценка на разработката и значението й.

Отражение  на  научните  публикации  на  кандидата  в  нашата  и

чуждестранна литература. 

В приложената справка кандидатката е посочила 3 цитирания, от които 1 в

чужбина (Полша) и 1 рецензия за учебното помагало „Социология на пола“. Трябва

да не се забравя обаче, тези справки винаги са непълни, защото авторите не могат
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да имат подробна, още по-малко изчерпателна информация за цитиранията на техни

трудове.

Критични бележки

По-скоро като препоръка бих посъветвала д-р Йонкова да търси по-широка

международна изява, най-вече под формата на публикации, и да положи усилия за

участие  в  международни  колективи,  за  да  даде  по-голяма  видимост  на  своите

знания  и  умения.  Сигурна  съм,  че  тя  би  се  вписала  отлично  в  колективи,

осъществяващи международни сравнителни изследвания по широк кръг проблеми.

Лични впечатления за кандидата

Познавам Н. Йонкова от няколко години, като веднага искам да подчертая, че

нямаме общи публикации. Участвала съм в НЖ по защита на дисертационния й труд

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, а също и в конкурса

за заемане на академичната длъжност „главен асистент“. Моето мнение е, че това е

един амбициозен и мотивиран млад човек с висока компетентност в областта и на

правото, и на социологията, детайлно познаващ законодателството и с  капацитет за

сравнения в  широк европейски контекст.  Цялостното ми впечатление е,  че  през

периода на своето досегашно научно развитие,  с  публикуваните си монографии,

студии и статии, гл. ас. Н. Йонкова категорично се доказа сред професионалната

общност като експерт в проблематиката със значителен потенциал за развитие.

Мотивирано и ясно формулирано заключение

Запознаването  с  научните  произведения  и  изяви  на  гл.  ас.  д-р  Надежда

Йонкова, активната й и разностранна научна дейност, приносите й за обогатяване

на  научното  познание,  ми  дават  основание  напълно  убедено  да  препоръчам  на

членовете на уважаемото Научно жури и на Научния съвет на ИДП при БАН  да

гласуват  категорично  в  подкрепа  на  присъждането  на  научното   звание

“Доцент”(специалност  „Правна  социология“)  на  гл.  асистент  д-р  Надежда

Йонкова.

Доц. дсн Анна Мантарова
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